Eutelsat partnerem Media Group Ukraine w zakresie platformy Xtra TV
Osiem pakietów tematycznych dostępnych na ukraińskim rynku dzięki satelicie EUTELSAT 9B
Paryż, 31 Lipca 2018 - Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) i Media Group Ukraine
zawierają długoterminow ą umowę w zakresie usług nadawczych satelity EUTELSAT 9B.
Wykorzystuj ąc wyj ątkowe dla Ukrainy pokrycie satelity EUTELSAT 9B, Media Group Ukraine
będzie świadczyć usługi objęte platform ą Xtra TV. Xtra TV, jedna z wiod ących w kraju platform TV,
oferuje ponad 60 kanałów, włączając 19 w jakości HD, podzielonych na 8 pakietów tematycznych
dla wszystkich grup odbiorców.
Xtra TV to jedyna ukraińska platforma pay-TV, maj ąca w swej ofercie dwa kanały dedykowane
piłce nożnej, posiadaj ąca wyłączne prawa na transmisje meczów Ligi Mistrzów UEFA, Ligi Europy
UEFA, brytyjskiej Premier League i włoskiej Serie A. By zagwarantowa ć wyłączność tre ści
dostarczanych do swych odbiorców, Media Group Ukraine wdraża zaawansowane technologie
szyfrowania we wszystkich swoich dekoderach.
Michel Azibert, dyrektor Eutelsat ds. Rozwoju i Reklamy, powiedział: „Jesteśmy zaszczyceni
współpracą z Media Group Ukraine nad wzbogacaniem oferty pay-TV na Ukrainie za spraw ą
niniejszej umowy, która jednocześnie znacz ąco umacnia pozycj ę satelity EUTELSAT 9B w tym
ważnym środowisku mediowym.”
Alexey Kurakin, dyrektor Media Group Ukraine ds. Biznesu i Rozwoju, dodał: „Technologia
satelitarna odgrywa kluczow ą rolę w strategii Media Group Ukraine, maj ącej na celu rozwój payTV w kraju. Platforma Xtra TV przechodzi przez kolejny etap rozwoju. Wspólnie z Eutelsat
uruchomiliśmy najlepsze kanały dla subskrybentów Xtra TV dzi ęki nowemu satelicie na ukraińskim
rynku. Jestem pewien, że ta współpraca zaowocuje poszerzeniem grona naszych odbiorców."
O Eutelsat Communications
Założona w 1977 roku firma Eutelsat Communications jest jednym z wiodących na świecie operatorów satelitarnych.
Dzięki globalnej sieci satelitów i powiązanej infrastrukturze naziemnej, Eutelsat umożliwia swym klientom efektywną
komunikację z ich odbiorcami w zakresie usług wideo, transmisji danych, usług rządowych, a także stacjonarnych i
mobilnych usług szerokopasmowych, niezależnie od ich lokalizacji. Dzięki Eutelsat, ponad 6800 kanałów TV,
obsługiwanych przez wiodące grupy mediowe trafia do miliarda odbiorców przystosowanych do odbioru DTH, bądź
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połączonych z sieciami naziemnymi. Siedziba firmy znajduje się w Paryżu, a biura i teleporty zlokalizowane są na całym
świecie. Eutelsat zatrudnia 1000 mężczyzn i kobiet z 46 krajów, których zadaniem jest zapewnianie najwyższej jakości
świadczonych usług. Eutelsat Communications znajduje się w indeksie paryskiej giełdy EURONEXT (ETL).
Więcej informacji na: www.eutelsat.com
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